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1. INLEDNING 
 
1.1. Introduktion 
 
Tio procent av alla barn i Sverige idag växer upp i en familj där en eller båda föräldrarna har 
missbruksproblem. I dessa familjer präglas barnens uppväxt av att föräldrarna kommer i första 
hand – på bekostnad av barnen. Rädda Barnen och författarna Arnell & Ekbom gav 1996 ut 
en handbok om att arbeta i grupp med barn till alkoholister – När mamma eller pappa 
dricker… Där anges att det runt varje alkoholist i genomsnitt finns fyra-fem personer vars liv 
mer eller mindre påverkas direkt av missbruket, både vuxna och barn. Det varierar naturligtvis 
mycket hur det är att växa upp i ett hem där någon har alkoholproblem, bland annat så är 
barnets utvecklingsnivå och personlighet avgörande för hur illa barnet far och hur skadat det 
blir. Det är också av stor betydelse vid vilken tidpunkt som missbruket sätter igång i barnets 
liv och vem av föräldrarna som missbrukar. Missbruket drabbar även olika i en syskonskara. 
Föräldrarna har olika förhållningssätt till sina barn och barnen utvecklar olika överlevnads- 
och hanteringsstrategier som även har beskrivits som att de utvecklar olika roller i familjen. I 
en del familjer väljer man en ”syndabock”, som får lida mer än de andra. Det finns även barn 
som trots mycket besvärliga uppväxtförhållanden klarar sig tämligen bra, s.k. maskrosbarn. 
 
Den Alkoholpolitiska kommissionen har avlämnat ett delbetänkande, Barn-Föräldrar-Alkohol 
(SOU 1994:29), som bl.a. redovisar en kunskapsöversikt av missbrukets konsekvenser för de 
anhöriga. Enligt den så är bilden av alkoholmissbrukets familjesociala konsekvenser ej 
entydig. Missbruksmönster, barns ålder, kön, plats i syskonskaran och stöd i familje- eller 
vänkrets är några av de faktorer som kan öka eller minska påfrestningarna som anhöriga 
utsätts för i missbruksmiljön och kan leda till olika reaktionsmönster hos barnen på dessa 
upplevelser. Alkoholmissbrukets ekonomiska, sociala och psykologiska följder för 
missbrukarens familj har bara i mycket begränsad utsträckning varit föremål för forskningens 
intresse. Det saknas uppgifter om hur många anhöriga – vuxna och barn – som skadas av att 
någon i familjen missbrukar eftersom missbruket ofta är dolt och därför okänt utanför 
familjen eller den närmaste omgivningen. Det är vetenskapligt belagt att anhöriga som lever 
med missbrukare påverkas och skadas i större eller mindre grad – i synnerhet så är inverkan 
på barnen alarmerande. Det har visats i forskningsresultat att över 10 procent av barnen i 
Sverige lever i en missbruksmljö under sin uppväxt. Missbruket i hemmet orsakar för många 
av dessa barn stora problem både under uppväxten och i vuxen ålder. Att barnen i stor 
utsträckning tvingas ta ett vuxenansvar som de inte är mogna för är en av de allvarligaste 
konsekvenserna för barn av vuxnas alkoholproblem.  
 
1.2. Överlevnadsstrategier  
 
Sofie Ribbing skrev 2005 boken Vara vettig vuxen i samarbete med Elisabeth Hagborg. I 
boken vill man ge inspiration och framlägga att även om det kan se mörkt ut så är inget barn 
förlorat, eftersom det lilla en ”vettig vuxen” kan erbjuda kan vara just det som innebär en 
skillnad i barnets tillvaro. Man behöver med andra ord inte åka långt bort för att hjälpa barn 
som har besvärliga livsvillkor – det kan man göra redan genom att se de barn man möter i 
vardagen. 
 
I samhället är det som händer i familjen många gånger tabubelagt. Eftersom barnet oftast 
sätter sig självt i centrum så utgår det ifrån att det har ett ansvar för det som händer i familjen. 
Det kan enligt Ribbing vara orsaken till att barnet skäms och tar på sig skulden när föräldrarna 
bryter mot normer, vidare att barnet tror att anledningen till föräldrarnas beteenden måste 

 1



finnas hos barnet och att de därför har ansvar för att lösa familjens problem. Det är vanligt att 
barnet saknar kunskap om vad som räknas som normala rutiner i en familj vilket gör att barnet 
många gånger kan ha en känsla av utanförskap och mindervärde i förhållande till andra barn 
(Ribbing, 2005). 
 
I ensamheten är det vanligt att nästan alla barn kan känna en sådan stark bedrövelse att det 
upplevs som om det skulle gå sönder om de pratade om sina känslor. Skälen till att barn håller 
tyst om sig själva och sina problem är många. Ribbing framhäver att barn älskar sina 
föräldrar, vilket är en djup överlevnadsinstinkt som gör dem så starkt och tålmodigt lojala och 
trofasta. In i det sista hyser varje barn hopp om att mamma eller pappa ska bry sig om dem 
och av den orsaken vill de hålla ihop familjen till varje pris. Barnet kan uppleva det som att 
det sviker föräldern om det sker en splittring av familjen. Det är vanligt att barn, vilka är 
sociala varelser, många gånger skäms och känner skuld över att deras familj inte har det bra. 
Det kan leda till att barnet undviker att prata om sin familj och även upplever ängslan för att 
göra bort sig (Ribbing, 2005). 
 
När en förälder försvinner i berusningen, i bakfyllan och abstinensen upplever barnet för det 
mesta en förlust och för att förlusten inte ska bli alltför smärtfylld är det nödvändigt för barnet 
att själv hitta sätt att klara av den. Företeelsen kallas coping (från engelskans cope – klara av) 
och där ligger antingen en försvarsstrategi eller ett förhållningssätt (Ribbing, 2005), så kallade 
”överlevnadsstrategier”. Barn intar olika roller i alkoholisthemmet vilka syftar till att dölja 
känslor av ensamhet, otillräcklighet, skuld, skam, smärta, rädsla och förvirring. 
 
Anpassningsförmåga och annan coping kan vara bra att ha i stunden, men om förmågan inte 
är flexibel och situationsbunden är det en stor risk att man blir fast i livslånga 
försvarsstrategier som spelat ut sin funktion. Ribbing lyfter fram att man ibland talar om 
clowner, hjältar, rebeller och tapetblommor som roller vilka kännetecknas av olika försvars- 
eller copingstrategier. I grunden handlar det övervägande om att överleva och att barnet därför 
känner sig tvingat att ingripa och förändra situationen för att det ska fungera. Rollerna i sig är 
schabloner, men barnet är det inte. Det är av stor vikt att förstå orsaken till handlingssättet och 
varför barnet uppvisar valda sidor av sig självt för omgivningen. Andra namn på roller i dåligt 
fungerande familjer är den ansvariga, den anpassliga, medlaren och det utagerande barnet 
(Ribbing, 2005).  
 
Det finns som sagt ett flertal beskrivningar och namn på de olika försvarsstrategierna. Vi ska 
nu titta närmare på dessa roller med hjälp av Claudia Black och Socialstyrelsen som har givit 
tolkningar på överlevnadsstrategier i sin litteratur: 
 
1.2.1. Blacks tolkning 
 
Black försöker i sin bok Det ska aldrig få hända mig! (1993) ge insikt i de roller som barn i 
alkoholistfamiljer spelar. Hon tar upp att det som präglar alkoholistfamiljen är inkonsekvens 
och oförutsägbarhet och att de nyktra familjemedlemmarnas beteende blir som ett försök att 
återupprätta en ordning och struktur i familjemönstret. Barn som växer upp i hem där en 
konsekvent livsstil är riktlinjen och där man har en öppen kommunikation har oftast förmågan 
att anta många olika roller, beroende på situationen. Den kombination av roller som formar en 
sund personlighet är något som barn vilka växer upp i en familj med alkoholmissbruk sällan 
får lära sig. Det är därför inte ovanligt att de i stället fastnar i roller som grundas på deras 
uppfattning om vad de är tvungna att göra för att ”överleva” och för att få någon stabilitet i 
tillvaron.  
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Black urskiljer ett antal roller vilka barnen använder sig av som överlevnadsstrategier. Hon 
menar att den övervägande delen av barn som är uppväxta i alkoholistfamiljer antar en, eller 
en kombination av, följande tre roller: 
 

 Den ansvarstagande  
 

 Detta barn strävar efter att skapa struktur och mönster i familjen. Barnet kommer själv att 
hitta sätt att ordna med struktur och konsekvens när föräldrarna inte kan ge dem det. 
Ansvariga barn upplever sig själva som, och är, mycket väl organiserade. De har funnit att 
det bästa sättet att uppnå stabilitet är att själv åstadkomma det. Det äldsta barnet, eller det 
enda barnet, blir inte sällan den ansvarsfulla i familjen. Detta barn tar inte bara på sig 
mycket av ansvaret för sig själv, utan även för de andra i familjen. Barnet som tagit denna 
roll uppför sig sällan odugligt, utan tar snarare på sig ansvaret att hushålla för och agera 
förälder åt de andra syskonen och inte heller sällan åt föräldrarna (Black, 1993). 

 

 Anpasslingen  
 

Detta barn är situationsorienterad och tar det som det kommer. Barnet som inte utvecklar 
ett behov av att ta ansvar för sig själv och andra är oftast det barn som inte är äldst eller ett 
ensamt barn. Eftersom det ofta finns ett äldre syskon, som består med en nödvändig 
struktur i omgivningen, har detta barn inte lika stort behov av det. Mellanbarnet eller det 
yngre barnet finner att den bästa roll det kan spela är anpasslingens. Det är enklare att lyda 
order, ta hand om det som är tvunget att tas om hand och att rätta sig efter det som händer 
för dagen. Ett handskande med situationer på detta sätt gör att barnet verkar mer flexibelt, 
mer spontant och kanske även mer egoistiskt än de andra i hemmet (Black, 1993). 

 

 Medlaren  
 

 Detta barn försöker avleda och trösta och få alla i familjen att må bättre. Medlaren är 
upptaget med att ta hand om alla andras känslomässiga behov – de är varma, känsliga, 
omtänksamma och uppskattas av alla. Som om han eller hon vore ansvarig för det lidande 
som familjen upplever är detta barn den som ideligen försöker få de andra i familjen att 
känna sig bättre till mods. Det här barnet är en god lyssnare, som hjälper brodern att 
glömma sin rädsla, mamma sin förtvivlan, systern sin osäkerhet och pappa sitt vredesmod 
(Black, 1993). 

 

De flesta barn från alkoholistfamiljer uppträder, enligt Black, på ett sätt som ger ett ”normalt” 
intryck vilket inte drar uppmärksamhet till familjen, men hon identifierar ytterligare en roll 
utöver de tre ovan nämnda, nämligen: 
 

 Det utagerande barnet  
 

 Detta barn orsakar så mycket problem genom sitt eget uppförande att det drar 
uppmärksamheten från förälderns/föräldrarnas alkoholproblem. Utagerande barn uppvisar 
ofta ett kriminellt problembeteende, som på ett bättre sätt symboliserar familjens tillstånd, 
istället för att uppföra sig på ett sätt som skulle kunna ge deras liv större stabilitet, eller 
åtminstone inte förvärra kaoset. Den stereotyp man förväntar sig att hitta i en familj med 
alkoholism finner man i det utagerande barnet (Black, 1993). 

 
1.2.2. Socialstyrelsens tolkning 
 
Socialstyrelsens redogörelse för överlevnadsstrategier som visas i deras SoS-rapport 1993:18,  
Barn till alkoholmissbrukare, skiljer sig något från Blacks tolkning och hämtar sina exempel 
från Wegsheider. Socialstyrelsen uttrycker på ett enkelt sätt att barn till missbrukare utvecklar 
strategier eller anpassningsmönster för att klara sin tillvaro och att de beteenden som 
symboliserar rollerna eller strategierna är lätta att känna igen. Socialstyrelsen urskiljer fyra 
roller: 
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 Familjehjälten 
 

Detta är det duktiga barnet som anstränger sig för att bära familjens börda. Familjehjälten 
drar till sig uppmärksamheten genom sin duktighet och kan på det viset dölja föräldrarnas 
brister. Den ansvarsmedvetna och omhändertagande hjälten sköter om sina missbrukande 
föräldrar istället för det omvända. Det spelar ingen större roll hur mycket barnen kämpar 
på, de känner sig ändå otillräckliga - de lyckas ju inte förändra situationen. Låg självkänsla 
och osäkerhet är sådant som efterkommer detta. Familjehjälten är många gånger det äldsta 
barnet och det är övervägande flickor som intar denna roll (Socialstyrelsen, 1993).  

 

 Syndabocken (Rebellen) 
 

Dessa barn drar uppmärksamheten till sig genom trots, aggressivitet, utagerande och 
stökighet. Syndabocken är det så kallade ”problembarnet” i förskola och skola. När de 
genom sitt destruktiva beteende och den negativa uppmärksamhet de får inte lyckas skapa 
förändring i familjen blir de förvirrade och ångestfyllda. De verkar oförmögna att ta emot 
kontakt och hjälp. Genom sitt beteende har de hela tiden mött motstånd och 
tillrättavisningar och i grunden saknar de tillit till vuxna. Många gånger är de det andra 
barnet i en syskonskara och oftast är de pojkar (Socialstyrelsen, 1993).  

 

 Tapetblomman 
 

Dessa barn syns inte, märks inte och omgivningen glömmer därmed bort dem. De är tysta 
och blyga, drar sig undan och är osynliga även i hemmet. Det ligger nära till hands att tro 
att de inte märker vad som sker i familjen eftersom de ”glöms bort”, men de ser, hör och 
observerar allt. De försöker ge familjen lättnad och avlastning genom att inte skapa 
ytterligare problem. De lider brist på förväntningar beträffande familjen eller 
omgivningen. Ibland får en låtsasvärld med låtsaskamrater, husdjur eller kramdjur ersätta 
de vänner de saknar. Även om det finns en del pojkar som väljer att bli osynliga så är det 
oftast flickor som blir tapetblommor (Socialstyrelsen, 1993). 

 

 Clownen (Maskoten) 
 

Man uppfattar clownen som ett roligt och bekymmerslöst barn. De har ett glatt yttre men 
ett sorgset inre, d.v.s. clownens kännemärke. De är gladlynta, kreativa, aktiva och 
charmiga utåt och får därför uppskattning och positiv uppbackning av sin omgivning, men 
samtidigt är de ensamma och gråter i sin ensamhet. Det ger tomhet att aldrig bli tagen på 
allvar och det finns hela tiden en rädsla för att misslyckas. Tillvägagångssättet att få 
uppmärksamhet är att spela roller med humorn som medel. Liksom på cirkus så är 
clownen en pojkroll (Socialstyrelsen, 1993). Socialstyrelsen ger även clownen namnet 
maskot fastän en maskot inte har samma funktion och beteende som en clown. En maskot 
fungerar mer som en mottagare av omgivningens känslostämningar, finns där och tar emot 
känslor, en slags lyckobringare som känns ofarlig för de andra i familjen – nästan som en 
liten hundvalp – och som de går till i behov av tröst. Man kan kalla barnet för en ”kelgris”. 
Därför kan man också dela upp denna i två skilda roller, clownen och kelgrisen, där 
clownen är mer aktiv – agerar för att dra uppmärksamhet till sig – medan kelgrisen är mer 
passivt mottagande och fyller omgivningens och sina egna behov av omsorg genom att 
fortsätta vara liten. Inom många familjeprogram skiljer man därför på dessa två roller (A. 
Gerdner, personlig kommunikation). 
 

1.2.3. Jämförelse mellan Black och Socialstyrelsen 
 
Om man ska jämföra rollerna som redovisats ovan så kan man se tydliga likheter i några av 
rollerna. Den som Black kallar för den ansvarige kan liknas med Socialstyrelsens 
familjehjälte. Även om Black går in mer på att rollen finns för att skapa struktur och mönster i 
familjen och Socialstyrelsen pekar mer på att föräldrarnas brister skall döljas, så är 
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gemensamt i tolkningarna att barnet är påfallande duktigt och ansvarsfullt. Det utagerande 
barnet kan liknas med syndabocken där barnet drar uppmärksamheten till sig genom ett 
negativt beteende. Vidare om rollerna kan man säga att även om Socialstyrelsens 
tapetblomma verkar mer osynlig än Blacks anpassling så är väl grunden för dessa roller att 
anpassa sig och inte göra för mycket väsen av sig – vilket man kan göra både genom att lyda 
order och att hålla sig undan. De två återstående rollerna visar dock inte några likheter som de 
övriga rollerna gjort. Blacks medlare är varma och känsliga, de lyssnar och tröstar familjen 
och finns där för att ge dem hjälp och stöd med ledsamheterna. Clownen däremot tar inte tag i 
några bekymmer utan undviker allt allvar och försöker i stället skämta bort och skapa en rolig 
tillvaro med sitt gladlynta yttre. Skådar man rollerna på detta sätt skulle man kunna urskilja 
fem olika roller istället för antalet fyra som är det klassiska när det gäller olika tolkningar 
gällande överlevnadsstrategier. 
 
Barnens personlighet, ålder, ställning i syskonskaran, kön och sociala förväntningar är sådant 
som kan påverka deras reaktioner och strategier. Det är dock inte så enkelt som att en del blir 
rebeller medan andra blir ansvariga, eftersom barn, för att lindra sin smärta, kan använda sig 
av flera strategier och pendla mellan dessa (Ribbing, 2005). 
 
1.2.4. Rollernas relevans 
 
Det är viktigt att den roll som barnet utvecklat för att överleva inte blir permanent och att 
barnet får hjälp att hitta andra vägar att lösa sin svåra situation på. Thomas Lindstein tar i sin 
bok Vändpunkten – Att arbeta med barn till alkoholister (1995) upp en huvudstrategi när det 
gäller att hjälpa barnet i en alkoholistfamilj: Man ska se till att barnet har en pålitlig vuxen att 
samtala med, professionell eller anhörig, och att fylla ut de brister, ”psykologiska tomrum”, i 
inlärning och utveckling som uppstått genom föräldrarnas bristfälliga ledning och stöd. Det 
gäller också att fylla ut de brister som barnets intagna roll skapat och därtill även att omforma 
och modifiera rollen, d.v.s. att låta barnet hålla kvar rollens positiva sidor men att fylla ut 
tomrummen (Lindstein, 1995). För att kunna omforma och modifiera rollen så torde det ju 
vara av vikt att veta vilken roll som ”gäller” för det specifika barnet. Är det möjligt att urskilja 
barnens roller via föräldrars beskrivningar? 
 
De ovanstående beskrivningarna grundar sig på Blacks och Wegsheiders kvalitativa studier 
och har vunnit stort gensvar i familjeprogram och i pedagogisk litteratur internationellt och i 
Sverige. Däremot saknas försök att pröva dessa roller empiriskt i kvantitativa material, för att 
undersöka deras relevans och om uppkomsten och utformningen av dem kan förklaras utifrån 
familjens och barnets situation. 
 
1.3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av beteendemönster och copingstrategier 
hos barn som växer upp i missbrukarfamiljer samt av faktorer som kan påverka dessa. Studien 
undersöker huruvida dessa mönster kan användas för att bilda grupper som motsvarar de 
beskrivna ”typiska” rollerna bland barn i missbrukarfamiljer, samt pröva om dessa roller kan 
förklaras utifrån nivån på familjens problem och utifrån ålder, kön och ordning i 
syskonskaran. 
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2. METOD 
 
2.1. Forskningens metod – en enkät  
 
Till grund för denna uppsats ligger en enkätundersökning ställd till föräldrar vars barn har 
vuxit upp med missbruk. Det är en kvantitativ studie och valet av forskningens metod, som 
enkät, ter sig lämplig när objektet man valt att undersöka är en företeelses omfattning och 
man efterfrågar många missbrukarbarns situation. I litteraturen hittades ett flertal tolkningar 
och beskrivningar kring överlevnadsstrategier, roller och de typiska personlighetsdrag som 
hörde till dem och utifrån dessa uppgifter skapades huvudparten av enkätens frågor. Frågorna 
tar upp familjeförhållanden, sociala förhållanden, barnets situation, beteende och reaktioner. 
Enkäten är explorativ till sin karaktär och har gjort det möjligt att skatta samband mellan olika 
variabler. Enkäter är som intervjuer utan möte och fördelar med dessa är att metoden är 
relativt billig, lätt att administrera, kräver få medarbetare, ger ingen intervjueffekt och ger de 
tillfrågade god tid att besvara frågorna. Nackdelar med enkäter är att svarsvilligheten är lägre, 
svarsprocenten är lägre och man kan inte vara säker om det är den faktiska personen som 
svarar. Det har inte varit möjligt att få ett representativt urval av barn till missbrukande 
föräldrar, då det inte finns något register över vem/vilka som missbrukar och har barn. Man 
har istället försökt finna deltagare i undersökningen genom att söka på de platser som verkat 
mest troliga för att hitta och nå fram till personer betydelsefulla för enkäten. 
 
Holme och Solvang skriver i sin bok Forskningsmetodik (1991) att man är beroende av 
mottagarens välvilja för att få in svaren och därför är det inte utan betydelse hur enkäten ser ut 
eller hur den utformas. Ifall enkäten är för mäktig, har ett obegripligt språk, om den är oklar i 
strukturen eller om den verkar oseriös och slarvig är sannolikheten låg att det kommer att 
ägnas någon tid till ett ifyllande av enkäten. Enkäten som användes i undersökningen om barn 
till missbrukare består av fyra sidor innehållande 66 frågor (två utav dessa har även 
delfrågor). Den första varianten utav enkäten hade betydligt fler frågor än 66 stycken och efter 
ett ”tidstest” gällande ifyllandet visade den sig vara alltför omfattande. Enkäten gjordes om 
och antalet frågor kortades ner i de fall då de kunde tyckas vara tämligen lika i sin mening. 
Det andra ”tidstestet” gällande ifyllandet visade sig vara acceptabelt. Enkätens utformning, 
områden och frågeformuleringar har också granskats av handledaren.  
 
Det är en viktig del av arbetet att man motiverar personerna som ska svara på enkäten. 
Förutom det som redan poängterats, exempelvis struktur och språkbruk, så ingår det även 
andra faktorer i motivationen. För det första ska man vara klar över att det präglas av obalans 
i relationen mellan forskare och respondent. Respondenten har makt att neka deltagande, att 
svara oseriöst eller att låta bli att svara i en eller flera frågor. Man är beroende av att svar 
kommer in, att de är seriösa och användningsfulla, därför ska man när man motiverar 
respondenter betona hur viktigt deras enkätsvar verkligen är (Holme & Solvang, 1991). 
Enkäten utformades för att besvaras anonymt i avsikt att öka tryggheten och 
svarsbenägenheten. 
 
I den aktuella enkäten, som vände sig till föräldrar/vårdnadshavare och gällde deras barns 
reaktioner på problem, inledde man med att det fanns många antaganden om barn som växer 
upp i familjer där det förekommer missbruk och att det för att öka möjligheten att stödja både 
dessa barn och deras föräldrar krävs mer kunskap. Det poängterades att deras deltagande och 
kunskap som förälder var av stor vikt för att kunna genomföra denna undersökning. Det 
angavs även att deltagandet var frivilligt och anonymt och att det kom att sammanställas i 
form av statistik där inga enskilda kan identifieras. Därefter följde en del praktiska 
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anvisningar om hur de skulle gå till väga och vart man kunde hitta vidare information. Till 
enkätundersökningen hörde även ett svarskuvert för den svarande att lägga sitt svar i och 
klistra igen före inlämnande. Detta skulle stärka anonymiteten för den deltagande individen. 
 
2.2. Enkätens frågor 
 
En enkät ska inte inledas med kontroversiella frågor eftersom undersökningssituationen då 
kan bli låst vilket leder till att man inte kommer vidare. Därför bör man värma upp med en del 
faktainriktade frågor i början och sedan efterhand ställa mer kontroversiella frågor om 
exempelvis bedömningar av påståenden. Man kan sedan i slutet runda av med några lättare 
frågor (Holme & Solvang, 1991). Detta har funnits i åtanke under enkätskapandet. Frågorna i 
enkäten är bundna och strukturerade frågor där man ska sätta kryss (i några frågor ska man 
även fylla i exempelvis en siffra för ålder) i den svarsruta som passar bäst in på frågan eller 
påståendet. När det gäller de flesta påståendena i enkäten så finns inga ”riktiga” svar utan de 
svar man får beror i hög grad på hur den svarande själv bedömer påståendena. Det är möjligt 
att dela upp enkäten i fem olika delar, A-E: 
 
A. 10 frågor som gäller barnets allmänna livssituation, exempelvis ålder, kön, barnomsorg  
     och syskon. Exempel: 
 
  Hur gammalt är barnet? ____ år 
  Om barnet har syskon i samma hushåll, vilket ordningstal i syskonskaran har då barnet bland dessa 

syskonen? Nr ____ (Skriv 1 om det är äldsta barnet, och skriv 2 om det är näst äldsta etc.) 
 
B. 4 påståenden som rör familjens omfattning av problem på en femgradig skala från ”aldrig  
     eller så gott som aldrig” till ”så gott som dagligen”. Exempel: 
 
  Någon/några missbrukar 
  Någon/några använder fysiskt våld 
 
C. 12 påståenden angående Familjens sociala situation, exempelvis arbete, ekonomi, rutiner  
     och sociala kontakter. Där används en fyrgradig skala från ”instämmer inte alls” till  
     ”Instämmer helt”. Exempel: 
 
  Familjen har sammantaget en god ekonomi 
  Familjen har konflikt med någon/några grannar 
 
D. 50 påståenden gällande barnets beteende och reaktioner som består av en sjugradig  
     skala från ”stämmer alltid” till ”stämmer aldrig”. Exempel: 
 
  Barnet har lätt att få vänner 
  Barnet tillbringar mycket av sin tid hemma 
  Barnet är duktigt på att lyssna till andra 
  Det är lätt att man sårar barnets känslor 
  Barnet är tankspritt 
  Barnet följer de regler som sätts upp 
  Barnet hjälper till med sysslorna i hemmet 
  Barnet är tävlingsinriktat 
 
E. Enkäten avslutas med 4 kryssfrågor om den som fyllt i enkäten. Exempel: 
 
  Jag som fyllt i enkäten är   mamma     pappa     annan, vem?……………… 
  Jag bor med barnet ja     nej  
 
Enkätundersökningen som ska redovisas genom statistiska analyser behöver en lämplig typ av 
frågor och de som beskrivits ovan har varit passande eftersom de är lätta att systematisera och 
kvantifiera. Enkäten kan ses i sin helhet i bilaga 1. 
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2.3. Deltagande i enkätundersökningen 
 
2.3.1. Utskick av enkäter 
 
Enkäten skulle nu skickas ut till så många, relevanta för undersökningen, som möjligt. 
Föräldrar till barn i missbrukarfamiljer söktes genom olika verksamheter för dessa grupper: 
Elisabeth Hagborg gjorde 2003 En nationell kartläggning av gruppverksamheter för barn och 
ungdomar som har föräldrar som missbrukar och där kunde man finna en förteckning över de 
79 gruppverksamheterna som ingått i den kartläggningen. Där hämtades majoriteten av 
adresserna och telefonnumren till verksamheter som ansågs vara relevanta för 
undersökningen. Vidare söktes verksamheter via Internet med hjälp av ett flertal kommuners 
hemsidor och deltagare söktes även genom föreningen ”Anonyma Alkoholister”. Samtliga 
dessa verksamheter ringdes upp för att höra om de var intresserade av undersökningen och 
huruvida de kunde tänkas ha personer som skulle vilja delta. Det var många som det inte 
svarade hos vid första uppringningen, eller så var det upptaget, därav blev det att sitta och 
ringa upp dessa nummer om och om igen, en del av dem kom man aldrig fram på och av 
några skickades man vidare till andra nummer. Totalt 24 olika enheter runt hela Sverige ville 
medverka (19 st från Hagborgs lista och 6 st från ”den egna” listan). Enheterna fick göra en 
uppskattning av hur många barn som kunde finnas att tillgå hos dem och överenskommelser 
gjordes därefter gällande vilket antal enkäter som skulle vara lämpligt att skicka ut till dem. 
Slutligen skickades totalt 242 enkäter ut till de 24 enheterna.  
 
I ett brev (se bilaga 2) till den ansvarige för barnverksamheten och andra kontaktpersoner 
gavs bland annat anvisningar gällande undersökningens genomförande och hur enkäterna 
skulle hanteras. Där betonades exempelvis att det i fall där det fanns fler svar från samma 
familj bara skulle användas ett enda svarskuvert för samtliga svar hos den familjen, så att man 
kunde se vilka som hörde ihop. Tillsammans med detta brev till den ansvarige och ett 
frankerat svarskuvert per enkät, skickades det överenskomna antalet i ett stort kuvert.  
 
2.3.2. Insamling av enkäter 
 
När det gått en tid ringdes de 24 deltagande enheterna upp för att höra efter hur det gick med 
enkäterna och för att påminna om undersökningen. Responsen hos enheterna skildes en hel 
del från varandra: Några hade enkäter på gång och skulle även påminna de som inte lämnat in, 
någon hade problem att skapa den grupp som var planerad men skulle ändå höra efter, någon 
verkade ta illa upp av samtalet och poängterade att ansvaret hos dem hade upphört i och med 
att enkäterna lämnats ut till personerna som skulle undersökas, några hade inte lämnat ut 
enkäter alls och en av enheterna erkände att enkäterna försvunnit i vårhysterin men att de 
skulle kolla. Några lovade påminna. När det gäller tillvägagångssättets nackdelar kring både 
låg svarsvillighet och låg svarsprocent så är dessa båda viktiga att beakta och kanske 
underskattades dessa nackdelar – mängden av insamlade enkäter blev ju avsevärt mindre än 
förväntat. Svar inkom från föräldrar vid 15 av de 24 aktuella enheterna och den totala 
svarsmängden blev 46 enkäter utav de 242 som skickades ut. Det inkom senare ytterligare 4 
enkäter, men det var långt efter sammanställningen så de har inte tagits med i resultaten. Det 
är inte känt hur många av de 242 enkäterna som verkligen nådde de tilltänkta svarspersonerna.  
 
2.3.3. De svarande 
 
I kommande tabell visas de enheter som inkommit med enkätsvar. Antal svarande visar hur 
många personer som fyllt i enkäter. Eftersom en del personer fyllt i flera enkäter (för syskon) 
så är antalet svar högre än svarande. Se tabell 1. 
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Tabell 1: En redovisning av antal svar per enhet. 

Förmedlande enhet 
Antal 
svarande Antal svar 

AA, Östersund 3 3 
Alkoholenheten, Lindesberg 4 4 
Cumulus, Nyköping 1 2 
Fjärilen, Östersund 3 6 
Glimten, Växjö 2 2 
Grinden, Gävle 5 5 
Gruppverksamheten, Halmstad 1 1 
Musslan, Uddevalla 2 2 
ProAros, Västerås 1 2 
Rådgivningsbyrån, Örnsköldsvik 2 2 
Socialförvaltningen, Mora 2 2 
Socialkontoret, Rättvik 4 5 
Socialkontoret, Sala 1 1 
Strömbackaskolan, Piteå 2 5 
Sundsvalls behandlingscenter 4 4 
Total 37 46 

 
I slutet av enkäten ställdes några frågor om den som svarat på enkäten, om exempelvis 
relation till barnet och eget missbruk. Det är vanligast att barnets mamma fyllt i enkäten. 
Huvuddelen av dem som fyllt i enkäterna bör ha en bra bild av barnet då dessa bor med barnet 
i fråga. Med tanke på att frågor som avrundar enkäten bör vara enkla så kanske påståenden 
om missbruk var aningen tunga då ett eget missbruk (om det finns) kan vara svårt att bedöma. 
 
Tabell 2: Beskrivning av de svarande, procentuell fördelning. 

  
 Andel  
Relation till barnen:  

Mamma 
Pappa 
Annan (mormor) 

 
78 
19 

3 
Bor med barnen ifråga: 81 
Har själv missbruksproblem: 50 
Har själv pågående missbruk: 8 

 
Ett svar som togs undan redan från början, och alltså inte ingår i tabellerna ovan hade skickats 
in från en mamma till ett barn, men där det inte förekom någon anknytning till missbruk i 
familjen. Framöver i analyserna har ytterligare ett svar tagits bort p.g.a. att det inte ingick i 
den teoretiska populationen. Det gäller ett ”barn” som var 21 år gammalt och alltså inte kan 
betraktas som barn.  
 
2.4. Skalkonstruktion 
 
Svaren på de 50 påståenden som gällde barnets beteende och reaktioner undersöktes i en 
faktoranalys (s.k. principalkomponentanalys). Tre av frågorna (28, 33 och 53) uteslöts dock 
sedan det visade sig att de inte laddade tillsammans med övriga frågor på någon faktor. Detta 
beror troligen på grund av otydliga formuleringar– exempelvis så säger inte påstående 28, 
”barnet får skulden när något dåligt sker”, mycket om barnets beteende utan mer om 
omgivningens reaktioner. Genom Scree-test undersöktes hur många faktorer som var lämpliga 
och testet angav 8 faktorer. Dessa prövades med både roterad och oroterad lösning. För 
roterad lösning valdes Promax rotation, under antagandet att faktorerna var sinsemellan 
korrelerade. Denna lösning visas i tabellen nedan. Endast högsta faktorladdning samt i övriga 
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fall då faktorladdningar är över 0,40 anges. Där dubbla laddningar som var ungefär jämnstora 
fanns (skillnaden < 0,05) ansågs frågan vara oklar och togs bort. Detta gällde fråga 24. Denna 
modell förklarar 70 procent av variansen i det totala svarsmönstret (R² = 69,56). Efter en 
kvalitativ tolkning av formuleringarna så namngavs de 8 faktorerna med de beteckningar som 
anges i kolumnrubrikerna. Vid negativa laddningar har svaren därefter omkodats för att 
indexskalor skulle kunna bildas. Dock har faktorerna 5 och 6 istället vänts så att skalorna 
mäter ”Lättskrämd” respektive ”Hemmabunden”, d.v.s. ordet ”Ej” tas bort. 
 
Tabell 3: Faktoranalys (PCA med promax rotation) av frågor rörande barnens beteendemönster. 

 

Faktor 1: 
Lydig 

Faktor 2: 
Social 

Faktor 3: 
Spännings-

sökande 

Faktor 4: 
Lätt-

frustrerad 

Faktor 5: 
Ej lätt-
skrämd 

Faktor 6: 
Ej hemma-

bunden 

Faktor 7: 
Mogen 

Faktor 8: 
Hyperaktivt 

nervös 
27 Barnet ställer till med besvär -0,85        
34 Barnet lyder det han/hon blir tillsagd att  
     göra  0,82        

48 Barnet följer de regler som sätts upp  0,81        
54 Barnet presterar bra i skolan/på dagis  0,80        
56 Barnet har ett bra ordningssinne  0,77        
52 Barnet hamnar i trubbel i skolan/på dagis -0,70        
57 Barnet har förmåga att ta ansvar  0,68       -0,43 
23 Man kan lita på barnet  0,65        
51 Barnet är en bråkstake -0,62        
45 Barnet är som en liten rebell -0,59        
55 Barnet hjälper till med sysslorna i  
     hemmet  0,52        

32 Barnet skrattar i allvarliga eller  
     skrämmande situationer (ex gräl) -0,46        

15 Barnet har lätt att få vänner  1,03       
13 Barnet har kompisar  0,98       
14 Barnet är populärt i skolan/på dagis  0,83       
47 Barnet är blygt 0,44 -0,82       
16 Barnet tillbringar mycket tid med sina  
     vänner  0,78       

18 Barnet söker umgänge utanför hemmet  0,68       
25 Barnet har gott om humor  0,51       
60 Barnet är duktigt på att hitta lösningar  
     när det finns konflikter  0,38       

46 Barnet skojar omkring och är en riktig  
     lustigkurre   0,76      

61 Barnet vill alltid vara med där det händer  
     saker   0,75      

62 Barnet blir uttråkat ifall det inte ständigt  
     händer nya saker   0,72      

29 Barnet ber om ursäkt ifall det gjort fel 0,42  -0,45      
49 Barnet grälar om regler och gränser   0,42      
36 Det är lätt att man sårar barnets känslor    0,85     
37 Barnet blir upprört ifall det inte går som  
     planerat    0,83     

38 Barnet är tankspritt   -0,41 0,61     
40 Barnet vill ha uppmärksamhet   0,47 0,54     
30 Barnet avleder laddade situationer genom  
     att dra uppmärksamheten till sig själv    0,45     

35 Barnet verkar vara lättskrämt     -0,82    
26 Barnet drar sig undan vid konflikter i  
     hemmet     -0,76    

58 Barnet är tävlingsinriktat     0,62    
24 Barnet är duktigt på att dela med sig    0,43 0,46    
59 Barnet undviker obehagliga situationer     -0,46    
17 Barnet tillbringar mycket av sin tid  
     hemma  -0,43    -0,76   

19 Barnet har förtroende till vuxna      -0,69   
31 Barnet försöker lösa problem med humor      0,57   
43 Barnet ifrågasätter vuxnas beteende     -0,45 -0,53   
50 Barnet är indraget i något förbjudet eller  
     otillåtet -0,47     0,50   

39 Barnet beter sig moget för sin ålder       0,83  
41 Barnet har egna åsikter om det mesta       0,74  
21 Barnet försöker hjälpa och trösta andra  
     som har problem       0,45  

42 Barnet är hyperaktivt        0,85 
44 Barnet har ett nervöst beteende    0,43    0,51 
22 Barnet är duktigt på att lyssna till andra        -0,50 
20 Barnet tycker om att få andra på bra  
     humör        -0,33 

 
I nästa steg undersöktes den interna konsistensen (Cronbach´s alpha) för respektive skala. De 
frågor som innebar försämrad reliabilitet togs bort. Skalorna bildades som summativa index 
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dividerat med maximalt möjliga poäng. Därmed får alla samma längd, och går nu mellan 0 
som är teoretiskt minimum till 1 som är teoretiskt maximum. 
 
Skalor bildades även utifrån de frågor som beskriver familjen d.v.s. fråga 11 som rör 
familjens omfattning av problem och fråga 12 som rör familjens sociala situation. 
Sammanlagt innehåller dessa 16 påståenden, som bildade följande sex skalor. Dessutom 
användes uppgift från fråga 10 för att dels uppskatta antal personer i barnets familj som hade 
missbruksproblem, dels, tillsammans med uppgift i fråga 5 (relation till den som missbrukar), 
bilda en variabel om barnet bor tillsammans med den som missbrukar eller ej. 
 

Positiva externa kontakter:   Familjen har goda kontakter med några grannar, familjen har en 
positiv umgängeskrets, familjen har god kontakt med sina närmaste 
släktingar. 

 

Externa konflikter:    Familjen har konflikt med någon/några grannar, familjen har 
konflikter med andra, familjen har konflikt med någon/några nära 
släktingar. 

 

God försörjning:   Den/de vuxna i familjen har arbete eller sysselsättning (t.ex. 
studier), familjen har sammantaget en god ekonomi. 

 

Rutiner i familjen:  Familjen har rutiner när det gäller måltider, familjen har rutiner när 
det gäller barn (sova och läxor).  

 

Negativt familjeklimat:  Någon/några grälar, någon/några använder fysiskt våld, någon några 
lider av depression/ångest. 

 

Grad av missbruksproblem  
som barnet konfronteras med: Någon några missbrukar, det förekommer ofta fester med alkohol, 

antal personer i familjen med missbruksproblem, missbruk av någon 
som bor samman med barnet.  

 
De åtta skalorna som beskriver barnets reaktionsmönster och de sex som beskriver familjen 
redovisas nedan med medelvärden, spridning (min-max samt standardavvikelser), antal frågor 
och intern konsistens (Cronbach´s alpha).  
 

Tabell 4. Faktorer som beskriver barnets reaktionsmönster, samt faktorer som kan påverka detta. 

  N Min Max 
Medel- 
värde Std. Avv. 

Antal 
frågor 

Cronbach´s 
alpha 

Faktorer som beskriver barnets 
reaktionsmönster        

Lydig 45 0,15 0,97 0,72 0,186 12 0,92 
Social 45 0,25 1,00 0,68 0,171   8 0,87 
Spänningssökande 45 0,10 1,00 0,42 0,185   5 0,76 
Lättfrustrerad 45 0,04 1,00 0,58 0,196   5 0,74 
Lättskrämd 45 0,17 0,94 0,54 0,180   4 0,53 
Hemmabunden 45 0,23 0,90 0,69 0,138   5 0,61 
Mogen 45 0,06 1,00 0,68 0,194   3 0,68 
Hyperaktivt nervös 45 0,00 0,94 0,29 0,202   3 0,62 
Faktorer som beskriver familjen        
Positiva externa kontakter 45 0,22 1,00 0,70 0,237   3 0,70 
Externa konflikter 45 0,00 0,89 0,24 0,230   3 0,58 
God försörjning 45 0,00 1,00 0,64 0,286   2 0,54 
Rutiner i familjen 45 0,33 1,00 0,76 0,197   2 0,85 
Negativt familjeklimat 42 0,08 0,88 0,36 0,217   3 0,51 
Grad av missbruksproblem 44 0,13 0,88 0,40 0,216   4 0,39 

 

En skala – grad av missbruksproblem – har något för låg intern konsistens, d.v.s. låg 
reliabilitet. Det innebär att det kan bli svårare att finna samband med denna variabel. 
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2.5. Statistiska analysmetoder  
 
Statistikprogrammet SPSS har använts för att sammanställa och analysera enkätsvaren. SPSS 
är ett program som kan hantera i stort sett obegränsade mängder data och man kan snabbt få 
en överblick av de data man arbetar med. Om man arbetar med enkätundersökningsdata 
händer det ofta att vissa värden saknas i inkommen data. I SPSS kan man hantera bortfall så 
att analysresultaten inte förvrängs och det finns alla statistiska test som behövs för att 
undersöka signifikans och meningsfullhet i analysresultaten (http://www.spss.com/se).  
 
Utöver faktoranalys och Cronbach´s alpha som redovisats ovan, så har följande 
analysmetoder använts: 
 

• Korrelationer mellan olika indexskalor, och mellan olika familjefaktorer har 
undersökts med Pearson R. 

• Samband mellan de fem rollerna och familje- och barnfaktorer har undersökts med 
variansanalys, ANOVA, och post-hoc-testet Least Square Difference. 

• Samband mellan att ha klar roll överhuvudtaget och olika familje- och barnfaktorer 
har undersökts med logistisk regressionsanalys, som successivt reducerats för att få 
optimal modell – d.v.s. sedan faktorer utan betydelse har tagits bort. 
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3. RESULTAT 
 
3.1. Allmänt om barnen 
 
Medelåldern på de barn som enkätsvaren rör är något över 11 år. Både Socialstyrelsen och 
Black framhåller att exempelvis syskon och nummer i syskonskaran är betydelsefulla för 
vilken roll barnen kommer att utveckla och dessa syskonroller ingår alltså bland de väsentliga 
delarna i denna undersökning. Det vanligaste bland barnen i enkätundersökningen är att de 
har minst ett syskon som bor i samma hushåll och att dessa syskon är äldre.  
 
Tabell 5: Beskrivning av barnen, kvantitativa variabler. 
 
 N Minimum Maximum Medelvärde St. avv. 
Ålder 43 4 21 11,67 3,650 
Årskurs 41 0 12   4,95 3,178 
Antal syskon 43 0   4   1,77 1,151 
Antal syskon i samma boende 43 0   4   1,07 1,033 
Nr i syskonskaran (i boendet) 29 1   5   2,00 1,000 

 
Vidare i undersökningens svar finner man att den övervägande delen av barnen är flickor. 
Man ser också att de flesta barnen bor med sin mamma (ensam mamma eller mamma + ny 
partner). Det är inget av barnen som bor med en ensam pappa (svarsalternativet finns i 
enkäten men tas ej upp i tabellen nedan). Tabellen tar även upp sådant som barnomsorg. 
 
Tabell 6: Beskrivning av barnen, kategoriska variabler. Procentuell fördelning. 

 N Andel  
Kön, andel flickor 42 71 
Bor med 

Båda föräldrarna 
Ensam mamma 
Mamma + ny partner 
Pappa + ny partner 
Fosterhem 
Annan boendeform (med äldre syster) 

43  
12 
63 
14 
  7 
  2 
  2 

Barnomsorg då föräldrar jobbar eller av annat skäl ej kan ta hand om dem: 
Dagis/Fritis 
Släktingar 
Syskon 
Annat 
Ingen 

43  
33 
14 
  2 
14 
37 

Förälder avliden (pappa) 43   9 
 
3.2. Samband mellan faktorer 
 
Först undersöks vilka samband, korrelationer, som förekommer bland de sex 
familjefaktorerna samt mellan de åtta indexskalorna som beskriver barnens beteendemönster.  
 
3.2.1. Familjefaktorer 
 
Man kan fråga sig om olika familjefaktorer samverkar med varandra, om det finns 
interaktioner mellan dem? Är det t.ex. så att alla negativa faktorer tenderar att uppträda 
tillsammans – externa konflikter, negativt familjeklimat och missbruk i familjen – och att 
positiva faktorer tenderar att uppträdda tillsammans – positiva externa kontakter, god 
försörjning, rutiner? Och i så fall, kan de olika negativa eller positiva faktorerna urskiljas så 
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att det går att undersöka vilken eller vilka av dessa som ev- har samband med barnens 
reaktionsmönster? När familjefaktorerna undersöks närmare finner man samband mellan 
några faktorer. Se tabell 7.  
 
Tabell 7: Korrelationer mellan olika familjefaktorer (N = 44, utom för familjeklimat där n = 41) 

  

Positiva 
externa 

kontakter  
Externa 

konflikter 
God 

försörjning 
Rutiner i 
familjen 

Negativt 
familjeklimat 

Externa konflikter - 0,34 *     
God försörjning   0,41 ** - 0,30 *    
Rutiner i familjen   0,61 *** - 0,03 0,33 *   
Negativt familjeklimat - 0,03   0,36 * 0,22   0,05  
Grad av missbruksproblem  - 0,29 - 0,06 0,04 - 0,14 0,34 * 

 *p ≤ 0,05; ** p < 0,01; *** p <0,001 
 
Det som tydligast framkommer är att positiva externa kontakter har positivt samband med de 
två faktorerna rutiner i familjen (p < 0,001) och god försörjning (p < 0,01) och negativt 
samband med externa konflikter (p < 0,05). Vidare kan man se att ett negativt familjeklimat 
tilltar i och med att graden av missbruksproblem stiger och ju mer de externa konflikterna 
tilltar (p ≤ 0,05). Sammanfattningsvis kan man säga att en olycka kommer sällan ensam. 
Negativa faktorer tenderar att följas åt – missbruk, negativt klimat och externa konflikter. 
Även positiva tenderar att följas åt – positiva kontakter, god försörjning och rutiner. Därmed 
är inte sagt vad som påverkar vad. Samtidigt är korrelationerna aldrig högre än 0,61. Även om 
de tenderar att följas åt så går det att urskilja de olika faktorerna.  
 
3.2.2. Indexskalorna om barnens beteendemönster 
 
Här ska vi se vilka korrelationer som finns mellan de olika skalorna gällande 
beteendemönster.  Det är rimligt att det finns vissa signifikanta korrelationer, samtidigt som 
det även här eftersträvas att de olika skalorna ändå är klart åtskiljbara från varandra. Tydliga 
samband mellan skalorna som beskriver barnens beteendemönster är något fler än de mellan 
familjefaktorerna. Se tabell 8.  
 
Tabell 8: Korrelationer mellan skalor som beskriver barnens beteendemönster. 

  Lydig Social 
Spännings
-sökande Lättfrustrerad Lättskrämd 

Hemma-
bunden Mogen 

Social    0,03       
Spänningssökande - 0,45**   0,26 §      
Lättfrustrerad - 0,29*   0,09   0,45 **     
Lättskrämd - 0,06 - 0,28 § - 0,01   0,25 §    
Hemmabunden   0,28 § - 0,08 - 0,19 - 0,19   0,11   
Mogen   0,23   0,24 - 0,13   0,13   0,06   0,15  
Hyperaktivt nervös - 0,51*** - 0,07   0,35*   0,39 **   0,09 - 0,32 * - 0,38** 

§ p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
 
Här finner man t.ex. att barn som är hyperaktivt nervösa också tenderar att vara olydiga (p < 
0,001), spänningssökande ( p < 0,05), omogna (p < 0,01), och att de springer ute något mer än 
andra (p < 0,10). Barnets lydighet minskar också om barnet är spänningssökande (p < 0,01), 
lättfrustrerat (p < 0,05) och springer ute mer (d.v.s. inte hemmabundet; p < 0,05). Det finns 
vidare en positiv korrelation mellan spänningssökande och lättfrustrerad (p < 0,01) samt en 
tendens till negativt samband mellan lättskrämd och social (p < 0,10). Samtidigt – och det är 
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också intressant – finner vi inte några samband mellan t.ex. mognad och någon annan variabel 
än hyperaktivt nervös (p < 0,01).  
 
3.3. Att förklara barns beteendemönster 
 
Den intressanta frågan är då om de olika beteendemönstren kan förklaras ur de positiva och 
negativa familjefaktorerna. Andra faktorer som kan spela roll – och som nämndes i 
litteraturen – är barnets kön, ålder och plats i en eventuell syskonskara. Här undersöks hur 
dessa olika variabler inverkar på barnens beteendemönster. Är det t.ex. så att ett barn blir mer 
moget av att vara äldst i syskonskaran samt att leva i en familj med ett svårare 
missbrukproblem? Enligt litteraturen får ju ofta den äldste ta över ansvaret. Vid försök att 
förklara barnets beteendemönster utifrån familjefaktorer samt barnets kön, ålder och 
syskonskap finner man att två av variablerna – social och hemmabunden – inte alls kan 
förklaras med de variabler som beskriver familjen eller de som beskriver barnets kön, ålder 
och plats i syskonskaran. Övriga regressionsmodeller är visserligen signifikanta, men deras 
förklaringsförmåga (Adj. R2) är genomgående låg. Under 20 procent av variansen förklaras. 
Se tabell 9.  
 
Tabell 9: Försök att förklara barnets beteendemönster utifrån familjefaktorer samt barnets kön, ålder 
och syskonskap. Multivariata regressionsmodeller, efter stegvis reduktion av variabler som inte har 
betydelse. 

Beroende 
variabel 

Modellens 
förklarings-
förmåga 
Adj. R2

Modellens p-
värde 

Ingående oberoende variabler 
(efter reduktion) 

Standardiserad 
regressions-
koefficient 
Beta 

Signifikans 
för Beta 
p 

 
Lydighet 
 

 
0,12 
 

 
0,016 
 

 

Nr i syskonskaran (högre nr = fler 
storasyskon) 

 
- 0,374 
 

 
0,016 
 

 

Social 
 

 

0,00 
 

   - 
 

 

      - 
 

 

      - 
 

 

    - 
 

 
Spänningssökande 
 

 
0,13 
 

 
0,029 
 

 

Missbrukets svårighet 
Kön (pojke) 

- 0,301 
- 0,298 

0,049 
0,051 

 
Lättfrustrerad 
 

 
0,19 
 

 
0,007 
 

 

Familjen har god försörjning 
Kön (pojke) 

  0,358 
- 0,322 

0,016 
0,030 

 
Lättskrämd 
 

 
0,12 

 
0,050 

 

Externa konflikter 
Negativt familjeklimat 
Missbrukets svårighet 
 

  0,383 
- 0,358 
  0,313 

0,023 
0,044 
0,058 

 

Hemmabunden 
 

 

0,00 
 

 

   - 
 

 

      - 
 

 

      - 
 

 

    - 
 

 
Mognad 
 

 
0,10 
 

 
0,050 
 

 

Kön (pojke) 
Nr i syskonskaran 

- 0,336 
- 0,270 

0,035 
0,088 

 
Hyperaktivt nervös 
 

 
0,13 
 

 
0,027 
 

 

Externa konflikter 
Negativt familjeklimat 

- 0,389 
  0,341 

0,018 
0,037 

 
De små tendenser som ändå finns har följande riktning: 
 

• Ju färre yngre syskon desto lydigare, d.v.s. äldre i syskonskaran är mer lydiga.  
• Pojkar i familjer med svårare missbruk är mindre spänningssökande. 
• Flickor i familjer med god försörjning är mer lättfrustrerade. 
• Barn i familjer med svårare missbruk och mer externa konflikter är mer lättskrämda, 

men att vara i negativt familjeklimat minskar lättskrämdheten. 
• Flickor med fler småsyskon är mer mogna. 
• Barn som lever i negativt familjeklimat är mer hyperaktivt nervösa, men barn i 

familjer som har mer externa konflikter är mindre hyperaktivt nervösa. 
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3.4. Roller 
 
3.4.1. Skapande av roller  
 
Skalorna som beskriver barns reaktionsmönster användes för att bilda kategorier i olika 
grupper efter hur de kunde motsvara de klassiskt skildrade rollerna bland barn i 
missbrukarfamiljer. Utifrån beskrivningarna av de fem rollerna – se inledningskapitlet – 
gjordes en bedömning av vilka faktorer som skulle kunna kombineras och avgränsa de olika 
grupperna. Utgångspunkten för kategoriseringen var medelvärdet i respektive skala. Alla barn 
är ju mer eller mindre lydiga, sociala och så vidare. Medelvärdet för t.ex. lydighet anger alltså 
vilket värde ett ”normallydigt” barn inom denna grupp har. Ju längre ifrån medelvärdet barnet 
kommer desto mer eller mindre lydigt blir det.  Utifrån varje skalas medelvärde kunde hög/låg 
på varje skala klassas.  Kategoriseringen gjordes så att följande fem roller utkristalliserades: 
 

 Hjälten – lydig, mogen, inte hyperaktivt nervös 
 

 Rebellen – spänningssökande, inte lydig, inte lättskrämd, inte hemmabunden 
 

 Tapetblomman – lättskrämd, inte social, inte spänningssökande 
 

 Clownen – social, inte lättfrustrerad, inte lättskrämd 
 

 Kelgrisen – social, hemmabunden, inte mogen 
 
Ungefär två av tre barn kunde kategoriseras i någon av de roller som tagits fram. Några fick 
först dubbla roller. Men efter noggrannare kontroll av hur långt från medelvärdena på 
respektive skala individen låg kunde även dessa placeras.  Totalt 30 av 46 barn kan 
karaktäriseras i någon av de fem rollerna. Se tabellen nedan. 
 
Tabell 10: Uppdelning i grupper efter hur barnen motsvarar 
klassiskt beskrivna roller. 
Roll Antal barn Andel i procent 
Ingen klar roll 14 31,8 
Hjälten 10 22,7 
Rebellen  6 13,6 
Tapetblomman  5 11,4 
Clownen  4   9,1 
Kelgrisen  5 11,4 

 
3.4.2. Att förklara uppdelning i roller 
 
Försök gjordes att förklara barnens beteenden – de fem rollerna – utifrån familjens och 
barnets situation. Se tabellen nedan.  
 
Tabell 11: Variansanalys (ANOVA) över faktorer  
som eventuellt kan förklara uppdelning i olika roller. 

 P-värde 
Kön 0,356 
Ålder 0,352 
Har syskon (ja/nej) 0,892 
Nummer i syskonskaran 0,265 
Missbrukets svårighetsgrad 0,802 
Negativt familjeklimat 0,564 
Externa konflikter 0,780 
God försörjning 0,776 
Rutiner i familjen 0,095 
Positiva externa kontakter  0,131 
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Variansanalysen visar att de beskrivna rollerna inte förklaras av några av de undersökta 
faktorerna som anses ligga till grund för rollerna, alltså inte heller av missbruket eller andra 
stressfaktorer såsom negativt familjeklimat eller externa konflikter. De faktorer som ligger 
närmast signifikans är rutiner och positiva externa kontakter. Men missbrukets svårighetsgrad, 
negativt familjeklimat och externa konflikter har alla mycket höga p-värden, d.v.s. de 
förklarar ingenting. Analysen ger alltså dåligt stöd för att rollerna skulle kunna förklaras 
utifrån familjeproblemen. 
 
Dessutom prövades att göra separata regressionsmodeller (logistisk regression enligt samma 
metod som beskrivs nedan) för var och en av de fem rollerna, men ingen fungerande modell 
kunde tas fram.  
 
3.4.3. Att anta en roll 
 
Slutligen har den dikotoma uppdelningen i att ha någon av dessa specifika roller, respektive 
att inte ha det, undersökts. Två tredjedelar kunde ju delas in i någon roll och hör därför till 
dem som har någon specifik roll. En tredjedel av barnen kunde ju inte kategoriseras i någon 
av de roller som tagits fram och man kan därför se det som att dessa barn inte har utvecklat 
någon roll. Vad innebär det då att inte ha någon klar roll? Rollerna kan ses som långvariga 
mönster av beteenden som uppkommit som svar på barnets situation. Litteraturen om barn till 
alkoholister och andra med missbruksproblem antar att rollerna är barnens svar på missbruket. 
Utifrån detta kan man anta att barnen som utvecklar någon roll överhuvudtaget bör ha svårare 
situation än de som inte utvecklar någon klar roll. 
 
Detta undersöktes med multivariat logistisk regressionsanalys utifrån samma beroende 
variabler som i de föregående analyserna. Modellen har stegvis reducerats till den mest 
optimala modellen som är signifikant (p = 0,009) men som förklarar en ganska måttlig andel 
av variansen i utfallsvariabeln (Nagelkerke R² = 0,37). Andelen korrekt predicerade individer 
var 77 %, men något ojämnt – 89 % av dem som har tydlig roll men bara 53 % av dem som 
inte har det. Tabellen visar regressionskoefficienten (B), standardfelet för detta och 
signifikansen (p). Dessutom visas oddskvoten – d.v.s. hur mycket sannolikheten för att ha en 
roll ökar då den beroende variabeln ökar ett steg. 
 
Tabell 12: Logistisk regressionsanalys över faktorer som sammanhänger med att anta en roll eller ej. 

  
B 

 
S.E. 

 
P 

 
Oddskvot 

 

Ålder 
 

- 0,182 
 

0,110 
 

0,100 
 

    0,834 

Missbruk förekommer i boendet   1,617 0,922 0,079     5,039 

Positiva externa sociala kontakter   5,386 2,088 0,010 218,273 

Externa konflikter   4,360 2,392 0,068   78,241 

(Konstant - 2,370 2,209 0,283 0,094) 

 
Starkaste sambandet är en faktor som går på tvärs mot teorierna. Barn i familjer med 
maximalt positiva externa kontakter har mycket högre sannolikhet för att utveckla en roll 
jämfört med om familjen har minimalt med positiva externa kontakter. Oddskvoten är 
astronomisk (218 ggr), och signifikant (p = 0,01). Samtidigt ökar de också med externa 
konflikter. Även denna oddskvot är hög (78 ggr) och närmar sig signifikans (p = 0,07). Det 
tycks alltså som om familjens externa kontaktyta spelar stor roll för uppkomsten av de 
stereotypa rollerna, vare sig dessa kontakter är positiva eller negativa. Först därefter kommer 
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faktorn missbruk – och denna går i förväntad riktning: Om missbruk förekommer bland dem 
som man bor samman med så ökar risken för att barnet skall utveckla en ”typisk” roll med 
fem ggr (p = 0,08). Eftersom ålder varierar i antal år så innebär oddskvoten att chansen för att 
anta en roll minskar med ungefär 17 procent per år (1 – 0,83), ju äldre barnet blir. 
Osäkerheten är också större här (p = 0,10). 
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4. DISKUSSION 
 
I uppsatsen har en kartläggning genomförts av barnens beteendemönster och de faktorer som 
kan tänkas påverka dessa. Den undersökte om faktorerna kunde bilda grupper som motsvarar 
fem stereotypa roller i alkoholistfamiljen: hjälten, rebellen, tapetblomman, clownen och 
kelgrisen. Sedan prövades huruvida dessa roller kunde förklaras utifrån familjens och barnets 
situation. Den analysen gav dåligt stöd för att rollerna skulle kunna förklaras utifrån 
familjeproblemen. När faktorer som sammanhänger med att anta en roll eller ej undersöktes 
visade det sig att familjens externa kontaktyta – positivt och negativt – hade stor betydelse för 
uppkomsten av de stereotypa rollerna, medan faktorn missbruk först kom på tredje plats. 
 
Faktorer som missbruksmönster, barns ålder, kön, plats i syskonskaran, stöd i familje- eller 
vänkrets har angetts som några av de faktorer som kan öka/minska påfrestningarna hos de 
anhöriga i missbruksmiljön och leda till olika reaktionsmönster hos barn. Dessa faktorer 
(förutom missbruksmönster) finns rimligen även i ”normala” familjer och påverkar barnen. 
De särskilda rollerna som har brukat beskrivas för barnen i alkoholistfamiljen tycks inte direkt 
hänga samman med vare sig missbruket eller andra familjeproblem. Sammanfattningsvis finns 
det i studien alltså visst stöd – om än inte jättestarkt – för att missbruk i familjen bidrar till att 
barnet antar en roll, men vilken roll denna blir förklaras inte. 
 
Två tredjedelar av barnen i undersökningen som gjorts hade ju utvecklat en roll men hur ska 
man tolka den tredjedel som inte hade någon klar roll?  I någon utsträckning hänger 
uppkomsten av en roll alltså samman med hur grovt missbruket i familjen är, men i ännu 
högre utsträckning tycks det alltså bero av familjens externa kontakter – såväl positiva som 
negativa. Detta var oväntat utifrån litteraturen på området. Är det rent av så att uppkomsten av 
”roll” kräver en extern publik? Naturligtvis kan det också finnas faktorer som inte studerats i 
denna uppsats, t.ex. förekomst av trygga vuxna, någonstans nära barnet, eller hur länge 
missbruket har pågått.  
 
Uppsatsen har fört tankarna till skoltiden och en populär, duktig flicka, med stjärnbetyg och 
hennes ständigt skojiga storebror vilka kom från den ”perfekta” familjen vars pappa under 
senare år åkte fast för rattfylla under arbetstid. Var dessa barn en hjälte och en clown?  
 
Om man ständigt har författarnas tolkningar gällande överlevnadsstrategier och roller i åtanke 
kan man ju hitta missbrukarbarn ”överallt”. När man sedan försöker vara realistisk och skådar 
sin överdrivna mikroskopögda misstänksamhet kan det sedan ha den motsatta effekten: ”nä, 
förmodligen är det bara inbillning…” vilket i sin tur motverkar möjligheten att vara en ”vettig 
vuxen”.  
 
Ifall man har ett barn i sin närhet som är lydigt och moget, behöver det ju inte innebära att det 
är ett missbrukarbarn, och att detta missbruk har skapat rollen som hjälte. Kanske kan man ha 
på känn att det är något som inte stämmer, och det kan vara nog för att undersöka frågan. Men 
det är viktigt att göra detta utan alltför förutfattade meningar, Man behöver nog veta fler 
faktorer i barnets tillvaro än det som uppvisas exempelvis i skolan.  
 
Samtidigt kan det vara bra viktigt att inte släppa teorierna om barnrollerna i 
alkoholistfamiljerna. Ofta är det ”rebellen” som drar blickarna till sig, men det finns 
anledning att i samma utsträckning uppmärksamma dem som drar sig undan, som inte syns. 
Och både hjälten och kelgrisen kan ha problem som inte uppmärksammas.  
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En brist i uppsatsarbetet är den låga svarsprocenten gällande enkäterna, endast 20 procent av 
de utskickade enkäterna kom tillbaka. Ändå lades ganska stort arbete ned på att motivera 
undersökningspersonerna till att delta. Det finns ingen direkt ambition att ha ett representativt 
urval från barn i dessa situationer. Men frågan om bortfallet bör ändå tas upp. Det var inte 
några exakta antal barn som låg till grund för mängden utskickade enkäter, utan mer 
antaganden från enheterna om vilka och hur många som kanske kunde tänka sig ta emot 
enkäter. Det finns därmed inte heller några garantier att så och så många enkäter skulle delas 
ut. Därmed kan man inte heller veta hur stor den egentliga svarsprocenten är, men rimligen är 
den betydligt högre än de 20 procenten. 
 
En annan brist är att reliabiliteten i den viktiga skalan om missbrukets svårighetsgrad var 
något låg. Det är möjligt att en bättre skala och större population hade givit klarare utslag, 
t.ex. när det gäller vilka barn som antar en roll. Däremot fanns inte någon tendens alls till ens 
svagt samband när det gäller specifik roll. 
 
Konklusionen är att studien ger måttligt stöd för att antagandet av någon roll kan ha att göra 
med svårigheten i missbruket, men inte något stöd för att de specifika rollerna kan förklaras 
utifrån familjeproblemen. 

 20



KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 
Alkoholpolitiska kommissionen, SOU 1994:29 (1994) Barn – föräldrar – alkohol: 
delbetänkande / av Alkoholpolitiska kommissionen. Stockholm: Fritze. 
 
Arnell, A. & Ekbom, I. (1996) När mamma eller pappa dricker: en handbok om att arbeta i 
grupp med barn till alkoholister. Stockholm: Rädda barnen. 
 
Black, C. (1993) Det ska aldrig få hända mig!: om barn till alkoholister. Stockholm: Natur 
och kultur. 
 
Hagborg, E. (2003) En nationell kartläggning av gruppverksamheter för barn och ungdomar 
som har föräldrar som missbrukar. Stockholms universitet. 
 
Holme, I.M. & Solvang B.K. (1991) Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindstein, T. (1995) Vändpunkten: att arbeta med barn till alkoholister. Stockholm: 
Förlagshuset Gothia.  
 
Ribbing, S. (2005) Vara vettig vuxen. Stockholm: Förlagshuset Gothia. 
 
Socialstyrelsen (1993) Barn till alkoholmissbrukare, SoS-rapport 1993:18. Stockholm: 
Modin-Tryck AB. 
 

 21



Bilaga 1 

Enkät till föräldrar/vårdnadshavare om barns reaktioner på problem 
 
Det finns många antaganden om barn som växer upp i familjer där det förekommer missbruk. För att 
det ska bli möjligt att stödja både dessa barn och deras föräldrar så krävs mer kunskap. En viktig del i 
detta är den kunskap som Du som förälder har om Ditt eget/Dina egna barn. Denna studie syftar till att 
ta till vara Er samlade kunskap.  
 
Ditt deltagande är mycket betydelsefullt, men det är givetvis helt frivilligt. Att besvara enkäten tar bara 
10-15 minuter. Både Du och barnet/barnen garanteras fullständig anonymitet. Du kan därför tryggt 
svara sanningsenligt på frågorna. Svaren kommer att sammanställas i form av statistik, inte så att 
enskilda kan identifieras.  
 
Om Du har flera barn så ber vi Dig att besvara en enkät för varje barn. Lägg Ditt svar i medföljande 
svarskuvert. Om Du besvarar fler enkäter, d.v.s. för fler barn, så lägg samtliga svar i ett och samma 
kuvert. Klistra igen det och lämna det där Du får anvisat av den kontaktperson som lämnade enkäten 
till Dig eller lägg det direkt i postlådan. Svaren bör återlämnas så snart som möjligt då studien har 
begränsad tid. 
 
Studien kommer att sammanställas och läggas fram som en akademisk uppsats vid Institutionen för 
socialt arbete, Mittuniversitetet i Östersund. Uppsatsen kommer göras tillgänglig via institutionens 
hemsida http://www.miun.se/. Eventuella frågor kan ställas till mig på e-post eller telefon. 
 
Charlotta Corbin 
E-post: chco0100@student.miun.se 
Tel: 063 – 51 50 10 
 
 
1. Hur gammalt är barnet? ____ år  

 
2. Flicka     Pojke   
 
3. I vilken årskurs i skolan går barnet? Åk ____.  Har ej börjat skolan  
 
4. Har barnet någon barnomsorg? Ange vem/vilka som i första hand brukar ha hand om barnet då 

föräldrar jobbar eller av annat skäl inte kan det. Välj ett av följande alternativ. 
 

Dagis/Fritis     Släktingar     Syskon     Vänner     Har ingen  
 
Annat alternativ  , i så fall vilket? ____________________________ 

 
5. Barnet bor med båda föräldrarna   

eller huvudsakligen hos:  ensam mamma   
 ensam pappa   
 mamma + ny partner   
 pappa + ny partner   
 fosterhem   
 annan,  , i så fall vem?_________________ 
 
6. Är någon av föräldrarna avliden? Barnets mamma  och/eller pappa  är död. 
 
7. Har barnet några syskon?  Nej   Ja, ____ antal 
       (Helsyskon, halvsyskon och/eller samboende barn till förälderns nya partner räknas.) 
 
8. Hur många av syskonen bor i samma hushåll som barnet? ____ antal 
 

 22



9. Om barnet har syskon i samma hushåll, vilket ordningstal i syskonskaran har då barnet  
    bland dessa syskonen? Nr ____  
     (Skriv 1 om det är äldsta barnet, och skriv 2 om det är näst äldsta etc.) 
 
10. Vem/vilka i familjen har missbruksproblem? mamma  
 mammas partner   
 pappa  
 pappas partner  
 annan  
 

 Om annan, vilken relation (t.ex. storebror, morbror etc.)? ___________________________ 
 
11. Här följer ett antal problem som kan förekomma i familjer. Ange i vilken omfattning     
      dessa förekommit i barnets familj under de senaste tre åren. Sätt kryss i en ruta på varje  
      rad, för det alternativ som bäst motsvarar situationen. 

 Aldrig 
eller så 
gott som 
aldrig  

Någon 
eller några 
ggr/halvår 

Någon 
eller några 
ggr/månad  

Någon 
eller några 
ggr/vecka 

Så gott 
som 
dagligen 

Någon/några missbrukar      
Någon/några grälar      
Någon/några använder fysiskt våld      
Någon/några lider av depression/ångest      

 
12. Här följer några frågor som handlar om familjens sociala situation. Ge din skattning av  
      denna när det gäller arbete, ekonomi och boende m.m. Sätt ett kryss på varje rad. 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
stort sett inte 

Instämmer 
i stort sett 

Instämmer 
helt 

Den/de vuxna i familjen har arbete eller 
sysselsättning (t.ex. studier) 

    

Familjen har sammantaget en god ekonomi     
Familjen har bra bostad     
Familjen har rutiner när det gäller måltider     
Familjen har rutiner när det gäller barn (exempelvis 
sänggående och läxor) 

    

Det förekommer ofta fester med omfattande alkohol-
förtäring i hemmet. 

    

Familjen har goda kontakter med några grannar     
Familjen har konflikt med någon/några grannar     
Familjen har en positiv umgängeskrets     
Familjen har konflikter med andra i omgivningen     
Familjen har god kontakt med närmaste släktingar     
Familjen har konflikt med någon/några nära 
släktingar 

    

 
 
Nedan följer ett antal påståenden om barnet. Skatta i vilken utsträckning du bedömer att varje 
påstående stämmer in på barnet.  Sätt ett kryss på varje rad längs skalan (6-0), där 6 innebär att det 
alltid stämmer och 0 att det aldrig stämmer. 
 Stämmer                                    Stämmer 
 alltid                                                aldrig 
  6           5           4           3           2           1           0 
13. Barnet har kompisar.                                              
     6           5           4           3           2           1           0 
14. Barnet är populärt i skolan/på dagis.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
15. Barnet har lätt att få vänner.                                             
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 Stämmer                                    Stämmer 
 alltid                                                aldrig 
     6           5           4           3           2           1           0 
16. Barnet tillbringar mycket tid med sina vänner.                                            
     6           5           4           3           2           1           0 
17. Barnet tillbringar mycket av sin tid hemma.                                            
     6           5           4           3           2           1           0 
18. Barnet söker umgänge utanför hemmet.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
19. Barnet har förtroende till vuxna.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
20. Barnet tycker om att få andra på bra humör.                                            
 
21. Barnet försöker hjälpa och trösta andra som   6           5           4           3           2           1           0      
      har problem.                                                             
           6           5           4           3           2           1           0      
22. Barnet är duktigt på att lyssna till andra.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
23. Man kan lita på barnet.                                              
     6           5           4           3           2           1           0 
24. Barnet är duktigt på att dela med sig.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
25. Barnet har gott om humor.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
26. Barnet drar sig undan vid konflikter i hemmet.                                            
     6           5           4           3           2           1           0 
27. Barnet ställer till med besvär.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
28. Barnet får skulden när något dåligt sker.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
29 Barnet ber om ursäkt ifall det gjort fel.                                             
 
30. Barnet avleder laddade situationer genom att  6           5           4           3           2           1           0 
      dra uppmärksamheten till sig själv.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
31. Barnet försöker lösa problem med humor.                                            
 
32. Barnet skrattar i allvarliga eller skrämmande  6           5           4           3           2           1           0 
      situationer (exempelvis om någon grälar).                                            
     6           5           4           3           2           1           0 
33. Barnet anpassar sig lätt efter rådande situation.                                            
     6           5           4           3           2           1           0 
34. Barnet lyder det han/hon blir tillsagd att göra.                                            
     6           5           4           3           2           1           0 
35. Barnet verkar lättskrämt.                                              
     6           5           4           3           2           1           0 
36. Det är lätt att man sårar barnets känslor.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
37. Barnet blir upprört ifall det inte går som planerat.                                            
     6           5           4           3           2           1           0 
38. Barnet är tankspritt.                                              
     6           5           4           3           2           1           0 
39. Barnet beter sig moget för sin ålder.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
40. Barnet vill ha uppmärksamhet.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
41. Barnet har egna åsikter om det mesta.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
42. Barnet är hyperaktivt.                                              
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 Stämmer                                    Stämmer 
 alltid                                                aldrig 
     6           5           4           3           2           1           0 
43. Barnet ifrågasätter vuxnas beteende.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
44. Barnet har ett nervöst beteende.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
45. Barnet är som en liten rebell.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
46. Barnet skojar omkring och är en riktig lustigkurre.                                            
     6           5           4           3           2           1           0 
47. Barnet är blygt.                                              
     6           5           4           3           2           1           0 
48. Barnet följer de regler som sätts upp.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
49. Barnet grälar om regler och gränser.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
50. Barnet är indraget i något förbjudet eller otillåtet.                                            
     6           5           4           3           2           1           0 
51. Barnet är en bråkstake.                                              
     6           5           4           3           2           1           0 
52. Barnet hamnar i trubbel i skolan/på dagis.                                            
     6           5           4           3           2           1           0 
53. Man är stolt över barnet.                                              
     6           5           4           3           2           1           0 
54. Barnet presterar bra i skolan/på dagis.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
55. Barnet hjälper till med sysslorna i hemmet.                                            
     6           5           4           3           2           1           0 
56. Barnet har ett bra ordningssinne.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
57. Barnet har förmåga att ta ansvar.                                             
     6           5           4           3           2           1           0 
58. Barnet är tävlingsinriktat.                                              
     6           5           4           3           2           1           0 
59. Barnet undviker obehagliga situationer.                                             
     
60. Barnet är duktig på att hitta på lösningar när det  6           5           4           3           2           1           0 
      finns konflikter                                              
     6           5           4           3           2           1           0 
61. Barnet vill alltid vara med där det händer saker.                                            
     
62. Barnet blir uttråkat ifall det inte ständigt   6           5           4           3           2           1           0 
      händer nya saker.                                               
 
 
Här följer några avslutande frågor om dig som fyllt i enkäten:  
 
63. Jag som fyllt i enkäten är barnets  mamma     pappa     annan, vem?                                  .
 
64. Jag bor med barnet ja     nej  
 
65. Jag har eller har haft missbruksproblem   ja     nej  
 
66. Jag har ett pågående missbruk   ja     nej  
 
 

TACK! 
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Bilaga 2 

Östersund, 2005-04-15 

 

 

Till ansvarig för barnverksamheten och andra kontaktpersoner 
 
Enligt tidigare överenskommelse per telefon skickar jag härmed ut enkäter som jag hoppas att 
föräldrar till barn i missbruksfamiljer kan tänka sig att fylla i. Som inledning till enkäten ser ni 
att det finns en förklaring vad enkäten handlar om och vad deltagandet innebär. Läs gärna det 
som står där! 
 
Det är viktigt att framhålla att deltagandet är frivilligt och helt anonymt. Jag som tar emot 
enkäterna vet ju inte vem som fyllt i dem. Det är också viktigt att de kan fylla i utan att någon 
– inte heller du som kontaktperson eller som arbetar i barnverksamheten – tar del av 
innehållet i deras svar. Däremot får ni gärna ta del av den färdiga uppsatsen. Skriv i så fall en 
rad om detta till mig på min e-postadress och tala om ifall det går bra som bilagd fil i e-post 
eller om ni vill ha en papperskopia sänd till er.  
 
Studien kommer att läggas fram som en akademisk uppsats vid Institutionen för socialt arbete, 
Mittuniversitetet i Östersund under handledning av fil. dr. Arne Gerdner.  
 
Observera: Om föräldern har fler än ett barn så ber vi att få en enkät besvarad för vart och ett 
av barnen. Be gärna föräldern ifråga kontrollera att alla frågor besvarats. Svaren läggs därefter 
direkt i medföljande svarskuvert och klistras igen. Besvaras fler enkäter av samma förälder, 
d.v.s. för fler barn, så skall samtliga svar från denna förälder läggas i ett och samma kuvert.  
Om ni tar emot dessa kuvert, är jag tacksam för att få dem postade helst samma dag. Om 
föräldern insisterar kan han/hon naturligtvis själv lägga det i postlådan. För att det ska vara 
möjligt att genomföra studien inom den tid som finns tillgänglig är det nämligen viktigt att få 
in enkäterna snabbt. 
 
Stort tack för er medverkan. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Charlotta Corbin,  
Socionomstuderande 
 
E-post: chco0100@student.miun.se  
Tfn: 063 – 51 50 10 
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 ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs: Rättsvetenskaplig inriktning 
 

HANDLEDARE: Arne Gerdner 
 
 

SAMMANFATTNING: 
 

Barn till missbrukare sägs ha olika överlevnadsstrategier för att klara sin svåra 
situation. Det är viktigt att den roll som barnet utvecklat för att överleva inte 
permanentas och att barnet får hjälp att hitta andra vägar att lösa sin svåra 
situation på. Att ha förståelse och kunskap om hur det är att vara barn i en familj 
där någon av föräldrarna sitter fast i ett alkoholmissbruk är en nödvändig 
förutsättning för att arbeta professionellt med barn till alkoholister. Syftet med 
denna uppsats är att göra en kartläggning av barnens beteendemönster och de 
faktorer som kan påverka dessa i missbruksfamiljer. Denna studie är en 
kvantitativ enkätstudie där den huvudsakliga undersökningspopulationen bestått 
av föräldrar till barn som har missbruksproblem i sin närhet. Det finns 
gruppverksamheter för barn och ungdomar som har missbrukande föräldrar och 
genom kontakter med ett flertal av dessa verksamheter har enkäterna nått fram 
till undersökningspersonerna. De har frivilligt tagit emot enkäter och anonymt 
svarat på frågor om sina barn. De gruppansvariga samlade in de ifyllda 
enkäterna och återsände dem till Mittuniversitetet. Enkäterna sammanställdes 
sedan med tidigare forskning kring överlevnadsstrategier och roller som grund. 
Skalor konstruerades för att mäta beteendemönster. Med hjälp av dessa gjordes 
en uppdelning i grupperna hjälten, rebellen, tapetblomman, clownen och 
kelgrisen, efter hur barnen motsvarar de klassiskt beskrivna rollerna. Försök 
gjordes att förklara barnens beteenden utifrån familjens och barnets situation. 
Variansanalysen som gjordes visade att de beskrivna rollerna inte förklarades av 
några av de undersökta variablerna, alltså inte heller av missbruket eller andra 
stressfaktorer såsom negativt familjeklimat eller externa konflikter. Analysen 
ger alltså dåligt stöd för att rollerna till påtaglig del kan förklaras utifrån 
familjeproblemen. 
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